
1 
 

Stichting Stoer Winterweken 
Iban: NL67RABO0129250767 
Surhuisterveen 
KvK: 01121834 
e-mail: info.stoerwinterweken@gmail.com 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidpNTenJ3gAhXGalAKHQTOCjsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stoerwinterweken.nl/&psig=AOvVaw3M4WRjg_vdfqRnKOe6zrM9&ust=1549202913174597
mailto:info.stoerwinterweken@gmail.com


2 
 

 
 
 

 

 
 

 
Voor jullie ligt het verslag van het Skikamp Januari 2019 van Stoer Winterweken. 
Al voordat de bus op 13 januari vertrok vanuit Nederland naar Oostenrijk hebben we nog nooit zoveel 
telefoontjes, appjes en mailtjes gehad met de vraag: “Gaan we echt vertrekken?” Allemaal hadden ze betrekking 
op de grote hoeveelheden sneeuw die er in Oostenrijk gevallen was en die er nog steeds naar beneden kwam. 
Want wij in Nederland roepen al gelijk code Rood bij 5 centimeter sneeuw…..  
Diverse telefoontjes naar Oostenrijk, naar de busorganistatie werden gepleegd en daar hoorden we dat de 
zondag een prima dag was om te rijden! Dus allemaal vroeg op om op tijd de bus in te stappen op de verzamel 
plaatsen. Allemaal? Nou, bijna allemaal…. Vrijwilligster Sophie dacht dat de bus om 17:00 Apeldoorn zou 
aandoen ipv 5:00. Maar stoer als ze is, is ze met het vliegtuig, trein en bus achter ons aangekomen. 

 
 

De busreis verliep ondanks dat we van Beetsterzwaag  
tot Kufstein bij de grens met Oostenrijk in de regen  
hebben gereden voorspoedig. De regen ging over in  
sneeuw en heeft Jim samen met Jan en Henri bij de  
Pass Thurn de sneeuwkettingen onder gedaan.  
Om 21:30 waren we op de plaats van bestemming.  

 
 

Dit skikamp begon wel anders dan alle andere skikampen. De eerste dag was gelijk een “Sturmtage”. Of wel, de 
wind was dermate stormachtig dat de gondels niet draaiden. Naar boven de berg op om te skiën ging niet 
lukken.  Gelukkig konden we regelen dat we beneden voor het appartement konden skiën. Dit was dinsdag ook 
nog het geval en hebben we wat in het programma omgegooid. Woensdag en donderdag waren heerlijke dagen 
om te skiën, Oostenrijkers noemen het ook wel eens “Kaiserwetter”, zon en mooie blauwe luchten. Vrijdag 
hebben we de skiweek afgesloten met onze slalomwedstrijd. 

 
Dit alles kunnen jullie lezen in dit verslag, geschreven door de deelnemers. 

 
 

Heel veel leesplezier, 
 

Jim, Willemijn, Henri, Marike, Rob, Marc, Jan en Kirsten. 
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Tijdens dit skikamp waren mee  
Meintje Noordenburg en Joukje Nijboer,  
Zij hebben ons heerlijk verzorgd met lekker eten.  
Van geroosterde broodjes met scrambled eggs een keer 
tijdens het ontbijt tot de pizza-broodjes op de laatste dag.  
Ook stonden ze altijd klaar om koffie, thee, limonade en 
Ja, zelfs warme chocolade te maken.  
De eerste en laatste dag aten we onderweg wat in het  
wegrestaurant. Maar de dagen in Oostenrijk hebben 
we genoten van hun kookkkunsten.  
 

Bedankt!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag  :  Wurst mit Pommes in Kufstein 

 
 

Maandag  :  Macaroni met tomaat-kaas saus  

salade 
 

Dinsdag  :  Snert of Goulashsoep of witte bonensoep 

 
 

Woensdag  :  Rijst of Couscous met kip in zoetzure saus  

salade 
 

Donderdag  :  Stamppot zuurkool met rookworst 

 
 

Vrijdag  :  Kaiserschmarrn boven op de berg 

     Pizzabroodjes en wraps 
 

Zaterdag  :  Schnitzel met patat in Babberich 
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Dagprogramma 

07:00 Wekken  Denk aan: 
07:45 Ontbijt, lunchpakket klaarmaken, in tas - Insmeren van gezicht en oren 
09:00 Buiten bij de bus  - Handschoenen, muts, sjaal 
09:15 Bij de gondels  - Skikleding, skibril, skihelm 
10:00 Start skilessen Boven bij de gondel - Medicijnen, drinken 
12:00 Lunch  In bergrestaurant  - Verzorgingsmat, cath. en inc. 

13:00 Start skilessen    
15:00 Einde skilessen Verzamelen boven bij de gondel  
18:00 Avond eten In het centrale appartement 2  
20:00 Start evt. avond progamma   
    

Corvee 

Werkzaamheden vanaf 07:45: 
 
Tafel dekken: 
- Borden, bestek 
- Kopjes en glazen 
- Plastic zakjes, stift en tape 
 
- Tas voor broodjes gereed zetten 
 

Werkzaamheden vanaf 17:00: 
 
Tafel dekken: 
- Borden, bestek glazen op tafels 
- Kannen water op de tafels 
 
Afruimen van de tafels: 
- Inruimen afwasmachines 
- Pannen afwassen en afdrogen 
- Uitruimen afwasmachines 
- Vloer vegen   

Elke groep in een appartement houdt de kamers, afvalemmers en toiletten op orde. 

    

Corveelijst 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Aukje Frouke Andy Emmy Jurgen 
Priscilla Mare Bente Pepijn Hugo 
Sjoerd Thomas Frans Ruben Maaike 

Tijl Youri Ingrid Twan Merijn 

Rob Sophie Juliëtte Gijs Laurette 
    

Verslag maken 

Verslag schrijven op de PC van Jim, geen andere PC’s gebruiken! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Andy Jurgen Aukje Ingrid Bente 
Emmy Maaike Frouke Mare Frans 
Hugo Merijn Pepijn Tijl Thomas 

Ruben Sjoerd Priscilla Youri Twan 

Jan/Renske Manouk/Joukje Berend/Margriet Marc/Ingrid Marike/Kirsten 
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Begeleiders: Manouk Bohnen 

   Rob Timmers 
 

 Deelnemers: Maaike Lotte 

   Andy Martis 
   Pepijn van Putten 
   Tijl van Thiel 
   Thomas vd Walle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
          

           

Begeleiders:  Marike Bos 
            Renske Jonkman 
 

          Deelnemers: Aukje Schotman 
            Sjoerd Lentfert 
            Hugo Geerts 
            Emmy Dommerholt 
            Youri Ekkelenkamp 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
javascript:
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670


7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Begeleiders: Jan vd Ploeg 
  Kirsten Schuuring 
  
 

Deelnemers: Twan Groot 
  Bente Ezerman 

            Frans Hoogewerf 
            Merijn Rootlieb 
            Ingrid Schippers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Begeleiders: Juliëtte Woltjer 
   Ingrid Lamers 
 
   

Deelnemers: Mare Hamming 
   Ruben Homan 
   Jurgen de Vries 
   Priscilla Siemens 
   Frouke Driessen 
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 Organisatie: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

          

Willemijn Kleinendorst                         Jim Toet 

 Vrijwilligers: 

 

            
 
Berend Bijlsma 

           Marc Stallinga 
           Sophie Schieman 
           Gijs Hovenkamp 
           Laurette Buitenhuis 
           Henri van Doormaal 
           Margriet Veenstra 
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 Skileraar voor de zitters: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                            Fritz Nachförg 
 

 
 

 
 
 
Skileraren voor de staanders:

 
 
 

           
 

       Donny 
 
 
 

           
                                               Max Kittenberger 

 
 
 

         
 

        
 

 
 
 
 
 
 

               Henri van Doormaal 
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Het weer: Sneeuw, Sneeuw, Sneeuw, wolken en wind. 

 

Vandaag mochten we wat langer uitslapen omdat we gister  
zo laat aankwamen. Vanochtend pas om 8 uur aan het ontbijt.  
Daar kregen we te horen dat door de sneeuw en de harde wind  
boven op de berg de gondels niet omhoog gingen. Gelukkig kunnen 
we wel skiën, en wel voor ons appartement! Na het ontbijt hebben 
we materiaal opgehaald, niet bij de slager maar bij de skiverhuur.  
Ondertussen de  zitski’s in elkaar gezet. De zitskiërs moesten best 
lang wachten. Kort skilesje op het oefenweitje.  
 

Gelukkig lag er genoeg sneeuw alleen was het best wel nat. Best 
vermoeiend, lompe ski’s aan je voeten, pijn aan de voeten. Er waren ook 
een paar bij die al best goed kon skiën. Er was dus best wel wat 
ervaringsverschil. In de middag kwam er een skileraar bij waardoor 
iedereen op zijn of haar niveau konden skiën. In de middag dik 2 uur 
geskied. Daarna naar het appartement gegaan om lekker op bed te 
liggen, even te douchen. Om vervolgens fris en fruitig aan tafel te 
verschijnen.  

 

De eerste warme maaltijd door de nieuwe koks.  
Macaroni stond op het menu. Er werd heerlijk gegeten  
en vooral het toetje was lekker. Na het eten mocht 

      iedereen wat voor zich zelf doen en gingen we met  
dit groepje een verslag maken. Op het programma staat voor straks nog een kennismakingspel. Zodat de 
leerlingen en de begeleiders elkaar wat beter gaan leren kennen. We hebben er zin in;)  
 

Hugo: Voor de eerste keer skiën. Fijn om weer terug te zijn in  
Oostenrijk nadat ik er was geweest toen ik 5 was. Mooi weer,  
het weer is niet zo slecht als werd verwacht. 
Ik vond het gaaf om snel naar beneden te gaan.  
 

Emmy: In het begin vond ik het nog wel een beetje spannend,  
maar had het wel redelijk snel onder de knie. Het lange staan  
doet toch wel een beetje zeer aan de benen. Het was een leerzame  
en leuke dag. Wat ik nog beter wil leren is wat sneller remmen.  
 

Andy: Super leuke dag. Het leukste vond ik heuveltje op maar  
nog leuker naar beneden. Ik vind het leuk om als Max Verstappen 
naar beneden te gaan. Wat wel grappig was, was dat toen ik van de  
zitski naar mijn rolstoel verplaatst werd bleek dat ik nog vast  
zat met een band. De begeleiders waren aan het trekken maar ik 
zat nog vast. Dan kun je tillen wat je wil maar dat lukt niet!  
 

Ruben: Het was wel heel leuk, vooral de laatste skiles. We hebben 
180 graden geoefend. Je begint vooruit en halverwege maak je een  
halve draai. Achteruit landen en dan weer terug draaien. De eerste keer viel ik maar daarna landde ik goed. Ik 
wil deze week graag nog de air leren. De ski’s in de lucht gekruist vasthouden. En wat ik nog meer wil leren is 
macaroni eten;) 
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Het weer: Sneeuw, wolken en wind en af en toe opklaringen.  
 

Weer vroeg op voor weer een dag op de ski’s. Echter vandaag geen hele dag. Het sneeuwde en waaide nog 
steeds en het was op de berg best koud. Omdat het morgen heel mooi skiweer wordt is er besloten dat we 
vandaag alleen in de ochtend gaan skiën beneden op de oefenweide en morgen de hele dag lekker naar boven 
de berg op. Alleen het groepje dat al vaker geskied heeft is wel omhoog gegaan om daar op de pistes te gaan 
skiën. In de middag nog eisstockschiessen, sneeuwballen gevechten en natuurlijk de STOER après-ski!! 

 

Jurgen:  
Ik ben vandaag jarig 14 jaar geworden. Er is wel 4 keer voor mij 
gezongen. Chocolade taart getrakteerd die ik zelf gister had 
gebakken. Vandaag gingen we in de ochtend skiën, ik ging skiën 
met Juliëtte. Het leukste aan skiën vind ik de spanning. Het is de 
eerste keer dat ik op ski’s sta en dat is best wel even wennen. 
Aan het einde van de middag gingen we ook nog naar de après-
ski om daar een feestje te bouwen.  

 

Sjoerd: 
Ik ging vandaag skiën. Het ging best goed, ik heb geoefend met 
slalommen en dat vond ik leuk. Ik ben ook nog met Max met de  

sleepjes lift naar boven gegaan en met hem samen naar beneden geskied. Na de lunch gingen we 
Eisstockschiessen ik vond dat ik dat best wel goed kon. Je moest met de eisstock zo dicht mogelijk bij de bal 
proberen te komen. Daarna gingen we nog naar de Après-ski en daarvoor heb ik nog een sneeuwballen gevecht 
gedaan met Renske en Manouk. De sneeuw liep over mijn rug maar was super leuk! 
 

Maaike: 
Ik ging vandaag ook skiën. Het ging best wel goed, het is de eerste  
keer voor mij dat ik op ski’s sta. De bochtjes van de helling af vind ik 
nog best lastig. Tijdens de lunch kregen we chocolade taart van  
Jurgen. En ik had gister ook geholpen om de taart te bakken. Daarna  
gingen we Eisstockschiessen en het gooien/schuiven vond ik erg leuk.  
Daar ook nog een groot sneeuwballen gevecht gehouden. Daarna gingen  
we naar de après-ski en daar mochten we op de bar staan. Dit vond ik  
super leuk! Bij het avond eten mochten we kiezen tussen goulash soep,  
erwtensoep of witte bonen soep. De goulash vond ik het lekkerst.  
En nog een lekker toetje. Deze dag was super leuk! 

 

 
Merijn: 
Vandaag was best leuk, ik stond op, kleedde mij aan en ging ontbijten.  
Na het ontbijt begonnen de skilessen, het was best jammer dat we door 
de weersomstandigheden, niet naar boven konden, maar de gezelligheid 
tijdens de après-ski maakte alles goed. 
Polonaise door het skidepot, op de bar dansen, en als avondeten een 
heerlijk bord bonensoep & goulash. Al met al een topdag! 
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 Weer: Zon, blauwe lucht, heel af en toe een wolkje… Kaiserwetter! 
 

Wakker worden en naar buiten kijken. En wat zien we… wolken.  
Maar wat is er mooier dan de zon die boven de wolken schijnt.  
We hoeven alleen maar in de gondel te gaan zitten, ons omhoog naar  
de top van de berg te laten brengen. En dan…. Door de wolken heen  
en we zien een strak blauwe lucht. Dit wordt toch een mooie dag om  
te genieten van de wintersport! Gewoonlijk is de woensdag een halve  
dag skiën bij Stoer. Maar deze reis laten we deze mooie dag na twee  
sneeuw en wind dagen natuurlijk niet langs ons heen gaan en maken  
we ons op voor 2x 2 uur skiles. Eindelijk naar boven die berg op.  
Ontbijten, omkleden, ski-schoenen aan en verzamelen bij de gondel.  
 

 
 

Aukje: 
Vandaag gingen we naar boven met de gondel. We konden 
heerlijk in de zon skiën. Ik heb samen met Gijs geskied, was echt 
super leuk!! Daarna zijn we gaan lunchen in het berg restaurant. 
Na de lunch was het weer tijd om te skiën. Ik ging bochten leren, 
het ging super goed!! 
Na het skiën gingen we naar beneden met de gondel. ’s Avonds 
gingen we zuurkool eten, als toetje at ik een vlaflip. 

 

 
Priscilla: 
Vandaag gingen we skiën. We gingen skiën op de bergen met  
de gondel gingen we naar boven was best leuk om te zien en  
het was ook heel leuk en hadden we en lunch in het berg  
restaurant was ook heel leuk en 3 uur gingen weer naar het  
appartement  en ging ik in de sauna was het heel warm en 
met skiën ben ik ook van pistes afgegaan ben 3 keer gevallen 
2 keer in de lift en 1 keer in de sneeuw we hadden zuurkool   
met worst en spekjes en als toetje vlaflip 

 

Frouke: 
Het was ik vond het leuk de skiën was heel leuk. Ik zag sneeuw en ik zag berg. 
Toen we terug kwamen zijn we in de sauna geweest. 

 
 

Pepijn: 
We zijn vandaag in de bergen geweest en hebben keihard 
geracet in de bergen en we zijn in de restaurant geweest en we 
hebben lekker sneeuw ballen gegooid en een wedstrijd 
gehouden in de bergen en we gingen nog lekker chillen.  
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Weer: Zonnig met in de middag wat meer bewolking. 
 

Vandaag belooft het weer een mooie dag te worden. Al hangen de wolken wederom weer laag in het dal. Met 
de gondels door de wolkenlaag heen en boven op de berg is het weer schitterend blauw en schijnt de zon volop. 
Wat geeft dat toch mooie plaatjes, bergen, sneeuw, zon…. Een dag om te genieten. En dat is zeker ook wat we 
gaan doen. 

Het verslag voor vandaag is geschreven door Ingrid, Mare, Youri en Tijl.  
 

We zijn weer naar boven geweest om te gaan skiën,  

het was opnieuw een prachtige dag. We hebben 

oefeningen gedaan met de zitski. 
 

De begeleiders gingen warming up doen met een bal en 

er gebeurde iets grappigs, want de zit-skiërs vielen als 

dominostenen om. Ingrid viel als eerste om en toen de 

anderen, we gingen zigzaggen over de piste. 
 

De staande skiërs krijgen les van Max, dat is een 

Oostenrijkse skileraar. Er gingen steeds meer kinderen 

zelf skiën en alle hulpmiddelen waren ’s middags niet 

meer nodig. Wij zijn als een treintje over de piste 

gegaan. 
 

Tussen de middag hebben we weer samen gegeten in het  

restaurant bovenop de berg. Het is mooi dat we daar met  

elkaar kunnen zitten en als groep kunnen lunchen. 

Na het eten hebben we foto’s gemaakt, van de hele groep,  

maar ook van alle individuele groepjes.  

En er zijn filmpjes gemaakt. 
 

Het mooiste van de dag hebben we tot het einde bewaard,  

namelijk de après-ski. We zijn direct van de piste af naar de  

après-ski bar gegaan en daar hebben we de boel eens flink  

op z’n kop gezet. De mensen van de bar hebben gezegd dat  

ze dit de mooiste dag van de week vinden! De hele tent ging  

uit z’n dak, we hebben polonaise gedaan en zelfs bovenop  

de bar gestaan. 
 

Terug van het feest konden we aanschuiven bij wederom een 

geweldige maaltijd van onze koks Joukje en Meintje. Deze keer 

hadden ze couscous en rijst met saus en salade gemaakt. En tot 

besluit een heerlijk toetje. Al met al was het weer een mooie dag 

(tralalalala), we hebben zin in morgen! 
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 Weer: Bewolkt, wind en koud… boven op de berg wel heel koud. 
  

De laatste dag…. De laatste keer omhoog…. De wedstrijd!! Boven aangekomen merken we wel dat het echt goed 
koud is vandaag. Bewolking en er waait een stevig windje. Omdat we allemaal kijken naar elkaar worden we 
toch wel een beetje koud. Maar wat is het leuk om iedereen de wedstrijd te zien skiën. Wat heeft iedereen toch 
goed zijn best gedaan om het skiën te leren! 
 

    De wedstrijd was bochten skiën om vlaggetjes heen (Frans). Het was niet  
    wie het snelste was, maar het ging wie over 2 afdalingen de minste seconden  

tussen de 2 afdalingen had (Twan). Alle deelnemers hebben de wedstrijd 
geskied. De groep van Max op de oefenpiste, de andere groepen op de blauwe 
piste. Iedereen heeft het supergoed gedaan. 
Het was leuk om te zien wat iedereen geleerd had deze week. Bochten maken, 

remmen, pizzapunt en patatjes. Bente geeft dan ook eerlijk toe dat het begin 
helemaal niet makkelijk was en dat ze het liefste wilde stoppen. Maar wat is ze 
blij dat ze heeft doorgezet en dat ze alles heeft geleerd om te kunnen skiën! Zo 
goed zelfs dat ze tijdens het vrij skiën met Jan nog even de blauwe piste gedaan 
heeft na de hele week op de oefenweide te zijn geweest.  
 

Het vrij skiën mocht na de wedstrijd. Sommige hadden het zo koud en zijn naar 
het restaurant gegaan. Andere konden er niet genoeg van krijgen. Volgens 

Thomas was het vrij skiën erg gezellig omdat alle groepen bij elkaar op de 
blauwe piste aan het skiën waren. Dan kon je samen met iedereen skiën.  

  

Voor de lunch kregen we van de eigenaar van het bergrestaurant 

 Kaiserschmarrn. Frans omschrijft het als een soort dikke  
pannenkoek in stukjes. En volgens onze verslagschrijvers van  
vandaag, erg lekker!  
 

Na de lunch zat het skiën er dan echt op en moesten we naar  
beneden. Laatste keer in de gondel, ski’s en skischoenen weer  
inleveren, zitski’s uit elkaar halen en op naar het appartement 
om helaas alles alweer in te pakken…. 
 

Nadat alles is ingepakt, alles naar de bus gebracht is, er gegeten  
is, is het tijd voor de prijsuitreiking. Bij de prijsuitreiking krijgt 
iedereen een diploma met een persoonlijke foto en een medaille.  

En een zweet bandje roept Twan. 

 
     En dan eindigen we de avond nog met een feestje tot in de late uurtjes. 

Het was een geslaagd feest waar we heerlijk hebben gedanst en volgens 

Bente heerlijk hebben kunnen meezingen, of was het mee 
schreeuwen?, met Leef en met Bloed, Zweet en Tranen. Als 1 groep met 
de armen om elkaar heen kijken wij terug op een toffe, STOERe, week. 

Om met Thomas zijn woorden te eindigen: 
 
Het was zoveel leuker dan ik van te voren had verwacht. Het was 
fantastisch! Ik geef deze week een 11!! 
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Uitslag Slalom Wedstrijd 

 

Gruppe Fritz, de zitskiërs 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats Begeleider 

Youri 00:25,33 00:25,00 00:00,33 1 Marike 

Aukje 00:52,08 00:52,57 00:00,49 2 Gijs 

Pepijn 00:11,11 00:11,99 00:00,88 3 Berend 

Merijn 00:22,91 00:21,18 00:01,73 4 Kirsten 

Ingrid 00:55,00 00:50,35 00:04,65 5 Renske 

Andy 00:22,89 00:25,99 00:03,10 6 Manouk 
 

Gruppe Max 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Sjoerd 00:12,75 00:12,72 00:00,03 1  

Jurgen 00:18,64 00:18,44 00:00,20 2  

Bente 00:14,20 00:13,34 00:00,86 3  

Maaike 00:32,65 00:31,01 00:01,64 4  

Frouke 00:20,43 00:22,80 00:02,37 5  

Mare 00:34,22 00:49,53 00:15,31 6  
 

Gruppe Henri 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Hugo 00:25,03 00:24,78 00:00,25 1  

Emmy 00:27,37 00:26,67 00:00,70 2  

Twan 00:33,65 00:30,85 00:02,80 3  

Priscilla 00:32,25 00:35,93 00:03,68 4  

Frans 00:22,13 00:26,49 00:04,36 5  
 

Gruppe Donny 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Ruben 00:17,63 00:18,11 00:00,48 1  

Tijl 00:19,88 00:20,37 00:00,49 2  

Thomas 00:19,02 00:23,82 00:04,80 3  
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Rumoerige start: 
- De dag dat we moesten vertrekken naderde snel,  

maar……..er kwamen veel heftige verhalen uit de media  
over de sneeuwval in Oostenrijk, dus moesten we scherp  
opletten hoe het er van dag tot dag voor stond.  

- We onderhielden regelmatig contact met personen in Neukirchen,  
die goed overzicht hadden over de plaatselijke omstandigheden, 
tevens de ervaringen van de busonderneming Dalstra en de informatie  
van de Oostenrijkse wegenwacht, dit allemaal om zorgvuldig te kunnen 
afwegen of we onder deze omstandigheden wel met jullie naar Oostenrijk konden rijden. 

- Jaaahhhhaaa, we gaan en we zijn prima aangekomen in Neukirchen, weliswaar wat later dan anders, dit vanwege geringe 
sneeuwval en….. omdat we de kettingen moesten aanleggen om over de pas te kunnen komen, dat is eigenlijk niet zo 
bijzonder, dat komt regelmatig voor in week 3 (kettingplicht).  

- De eerste dag, STURMTAG…….….. de gondels gingen niet naar boven, zoals we al verwachten.  
- Zo’n eerste dag is altijd een dag met bijzondere gebeurtenissen, de dag  moet opgestart worden, we beginnen met de 

zitski’s in elkaar te zetten, de ski’s te huren b ij het verhuurbedrijf, enz.  
- En juist omdat er zoveel sneeuw was gevallen, konden we prima uit de voeten op de “Wiese” voor het complex, deze werd 

aan ons door de skischool ter beschikking gesteld. 
- Op deze momenten blijkt wel weer hoe de mensen in Neukirchen begaan zijn met onze winterweken en voor ons zeker 

goud waard zijn.  
- De dinsdag was nog een stormdag… die was ons niet beloofd, dat was even improviseren, We hebben het programma van 

de dinsdag en de woensdag omgedraaid en als alternatief zijn we gaan Eisstockschiessen, dat is een soort van curling, kijk 
maar naar de vele foto’s.  

- De rest van de week verliep zoals we verwachtten.  
 

 Enerverende reis: 
o Een enerverende reis, dat heeft een van onze begeleiders ook ervaren. 
o We kunnen nu wel zeggen, dat we allen hebben leren klokkijken en wat het betekent 

als je dit nog niet helemaal beheerst, om het verschil te zien in 5.00u en 17.00u. 
o Onze vrijwillige kanjer stond in plaats van in de vroege ochtend, wel s ’avonds in 

Neukirchen. Zij nam het vliegtuig, de trein en de bus, helaas door de sneeuwval kwam 
ze te laat om de volgende bus te halen en heeft de eigenaar van het 
appartementencomplex haar in Zell Am See opgehaald, petje af, dat toont karakter. 

o Die enerverende reis kwam ook door de recente wijzigingen in de 
bestuurssamenstelling. Er waren een aantal handelingen die wij nu ook moesten 
uitvoeren en dat liep soms toch wat anders dan anders.  

 

Geweldige ervaring: 
- En natuurlijk ook door de bijzondere weersomstandigheden, dat gaf alles een extra dimensie, maar gelukkig konden we 

bogen op een fantastische groep vrijwilligers, die allemaal van aanpakken wisten.  
- Met de begeleiders van de scholen, onze vrijwilligers en alle deelnemers maakten we er weer een fantastische week van.  
- De deelnemers hebben een geweldige week mogen ervaren en daardoor meer zelfvertrouwen in hun mogelijkheden 

kunnen ervaren. 
- We willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, dan ook hartelijk bedanken voor deze geweldige ervaring.  

 
 
Namens het bestuur van StoerWinterWeken. 

 
Marike Bos 
Henri van Doormaal  
Willemijn Kleinendorst 
Kirsten Schuuring/Jan v.d. Ploeg 
Marc Stallinga 
Rob Timmers 
Jim Toet 
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  Sophie Rosenthal Vereeniging 
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